
চচয়াযভযাননয কাম ারয় 

উত্তয/দক্ষিন ইউক্ষনয়ন ক্ষযলদ কাম ারয় 

রারভাই, কুক্ষভল্লা। 

 

স্মাযক নং-34.01.1912.000.048.004.18-                                                      তাক্ষযখঃ- 

 

“ক্ষপরযান্সং ক্ষফলয়ক প্রক্ষিনেয বক্ষতয ক্ষফজ্ঞক্ষি” 
 

        এতদ্বাযা কনরয অফগক্ষতয জনয জানাননা মানে চম, .......... প্রকনেয 

আওতায় কুক্ষভল্লা চজরায রারভাই উনজরা ...........  উত্তয/দক্ষিন ইউক্ষনয়ন 

ক্ষযলনদয আওতাধীন চফকায মুফ ও   যমুফ ভক্ষরানদয আত্মকভ ংস্থান ষৃ্টিয রনিয 

“ক্ষপরযান্সং ক্ষফলয়ক প্রক্ষিে’’ চকান  18 ফা 18 ঊর্ধ্   ফয়ক্ষ ক্ষক্ষিত চফকায মুফ 

ও   যমুফ ভক্ষরানদয ক্ষনকট চেনক ক্ষননমাক্ত নত আনফদনত্র আফান কযা মানে।  

 

ক্রঃ

নং 

প্রক্ষিে 

চকান য 

নাভ 

ক্ষিাগত চমাগযতা  চকান য 

চভয়াদ 

আনফদনত্র 

জভা চদওয়ায 

চল তাক্ষযখ 

স্বািাতকা

চযয তাক্ষযখ 

01 ক্ষপরযান্সং 

ক্ষফলয়ক 

প্রক্ষিে 

এইচ.এ.ক্ষ 

(ুরুল) এ.এ.ক্ষ 

(ভক্ষরা) 

কম্পিউটায চফক্ষক 

জ্ঞান িন্ন নত 

নফ। 

2১ক্ষদন ২৬/০১/২০২৩ স্বািাতকা

চযয 

ভয়ূক্ষচ 

যফতঅনত 

জনাননা 

নফ। 

 

আনফদন ও বক্ষত ংক্রান্ত ক্ষনয়ভাফরীঃ 

 

01) প্রােঅনক অফযই এই ইউক্ষনয়ননয স্থায়ী ফাক্ষন্দা এফং 18 ফছয ফয়নয নত নফ। 

02) ইউক্ষনয়ন ক্ষযলনদয ক্ষনধ ক্ষযত পযনভ আনফদন কযনত নফ।  (ক) নাভ (ফাংরা ও 

ইংনযজী) (খ) ক্ষতায নাভ (গ)    

      ভাতায নাভ (ঘ) জম তাক্ষযখ (ঙ) আনফদননয তাক্ষযনখ ফয় (চ) জাতীয় ক্ষযচয় 

ত্র নম্বয (ছ) ক্ষিাগত চমাগযতা  (ঝ)   

      চভাফাইর নম্বয (ঞ) প্রক্ষিে চনল বক্ষফলযত ক্ষযকেনা ক্ষক  



03) আনফদন নত্রয ানে ংমকু্ত কযনত নফঃ-(ক) ক্ষিাগত চমাগযতা ননদয 

তযাক্ষয়ত কক্ষ। (খ) জাতীয় ক্ষযচয় 

      নত্রয তযাক্ষয়ত কক্ষ (গ) দয চতারা 02 কক্ষ ানাট াইনজয ছক্ষফ। 

স্বািাতকানযয ভয় ভূর ক্ষিগত    

      চমাগযতায নদ ভূ নে যাখনত নফ। 

04) আনফদনত্র  ংক্ষিি ইউক্ষনয়ন ক্ষযলদ কাম ারনয় জভা ক্ষদনত নফ।  

05) আনফদনত্র ম ানরাচনা কনয স্বািাতকায গ্রনেয ভাধযনভ চূান্ত ভননানয়ন 

ক্ষনন্িত কযা নফ। 

০৬) স্বািাতকানযয ভয় ংক্ষিি ইউক্ষনয়ন ক্ষযলদ কাম ারনয় উক্ষস্থত োকনত 

নফ। 

07) আন ংখযাঃ 20 (ক্ষফ) জন। 

08) অের, ক্ষক্ষিত ও চফকায  মুফ ও   যমুফ ভক্ষরানদয অগ্রাক্ষধকায চদওয়া নফ । 
 

   

                                                                                   চচয়াযভযান 

                                                                                        উত্তয/দক্ষিন ইউক্ষনয়ন 

ক্ষযলদ কাম ারয়                                                                                          

                                                                                               jvjgvB, Kzwgjøv |  

 

  



wd«j¨vwÝs welqK  cÖwkÿ‡Yi fwZ©i dig 

 

K| cÖwkÿYv_x©i bvg t evsjv ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 

                          Bs‡iRxÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 

L| wcZv/¯̂vgxi bvg t ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 

M| gvZvi bvg t ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 

N| Rb¥ ZvwiL t ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 

O| Av‡e`‡bi Zvwi‡L eqm t ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 

P| RvZxq cwiPq cÎ b¤̂i t ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 

Q| wkÿvMZ †hvM¨Zv t ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 

R| ’̄vqx wVKvbv  t MÖvg tÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ WvKNi tÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑjvjgvB,Kzwgjøv| 

S| †gvevBj b¤^i tÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 

T| cÖwkÿY †k‡l fwel¨Z cwiKíbv wK t-ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 

Av‡e`b c‡Îi ms‡M mshy³ Ki‡Z n‡e t 

 

01| wkÿvMZ †hvM¨Zvi mb‡`i mZ¨vwqZ Kwc| 
02| RvZxq cwiPq c‡Îi mZ¨vwqZ Kwc| 

03| m`¨‡Zvjv  02 Kwc cvm‡cvU© mvB‡Ri Qwe | 

                                               

 

 

                                               cÖwkÿYv_x©i ¯^vÿi- 

                                            cÖwkÿY_x©i bvg- 

                                  ZvwiLt-                            

 



 


